หลักสู ตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารจัดการสาธารณะ สํ าหรับนักบริหาร
หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2546
1. ชื่อหลักสู ตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการสาธารณะสํ าหรับนักบริหาร
Master of Arts Executives Program in Public Affairs
2. ชื่อปริญญา
(ชื่อเต็มภาษาไทย)
(ชื่อย่อภาษาไทย)
(ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ)
(ชื่อย่ อภาษาอังกฤษ)

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารจัดการสาธารณะ)
ร.ม. (การบริหารจัดการสาธารณะ)
Master of Arts (Public Affairs)
M.A. (Public Affairs)

3. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ
คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
เพือ่ ให้ มหาบัณฑิตของโครงการได้ รับความรู้ อย่างรอบด้ าน และมีความพร้ อมในการรับกับการเปลีย่ นแปลงและ
ปรับปรุ งตนเองให้ เป็ นนักบริหารทีอ่ ุทศิ ตนให้ ประเทศชาติอย่ างเต็มที่ โดยมีสํานึกในจริยธรรมและจรรยาบรรณของนักบริหารที่ดี
โครงการจะยึดแนวทางทีส่ ะท้ อนกับปรัชญาการศึกษาสํ าหรับนักบริหารทีเ่ หมาะสมกับสั งคมไทยปัจจุบันและอนาคต ดังต่ อไปนี้
1. นักบริหารของโครงการ E.P.A. จะมีความหมายกว้ างขวางครอบคลุมถึงนักบริหารสาธารณะ (Public
Managers) อันรวมถึงนักบริหารในภาครัฐ ภาคธุรกิจและภาคประชาชน
2. การกําหนดหลักสู ตรจะให้ มเี นือ้ หาทีช่ ่ วยส่ งเสริมคุณสมบัตขิ องนักศึกษาทีเ่ ป็ นนักบริหารซึ่งได้ รับการฝึ กฝน
อบรมจากสถาบันของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่จะต้ องมีท้ังความรู้ ด้านสั งคมการเมืองและเทคนิคการบริ หารแบบใหม่ สํ านึก
ในหลักธรรมาภิบาลและสาธารณะ อีกทั้งสามารถนําความรู้ ไปวิเคราะห์ สถานการณ์ ปัจจุบันและอนาคตอย่างมีระบบ
3. วิธีการเรียนการสอนและการวัดผล สอดคล้องกับธรรมชาติของนักบริหาร กล่าวคือมีส่วนทีเ่ ป็ นกรอบทฤษฎี
และแนวคิด เทคนิคและประสบการณ์ ขณะเดียวกันก็ต้องสะท้ อนกับความเป็ นมืออาชีพทีม่ คี ุณภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ เปิ ดสอนหลักสู ตรการบริหารจัดการภาครัฐทีท่ นั สมัย และสอดคล้ องกับการเปลีย่ นแปลงของโลกสมัยใหม่
และเหมาะสมกับนักศึกษาซึ่งเป็ นผู้บริหารระดับสู ง
2. เพือ่ ผลิตผู้บริหารงานระดับสู งในภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน ทีม่ คี วามสามารถทั้งด้ านความรู้ ด้าน
การบริหารจัดการสมัยใหม่ และมีคุณธรรมทีจ่ ะนําความรู้ ไปทําประโยชน์ ให้ สังคม ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5. กําหนดการเปิ ดสอน
ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2546 เป็ นต้ นไป
6. คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
6.1 สํ าเร็จการศึกษาไม่ ตาํ่ กว่ าระดับปริญญาตรี ไม่ จํากัดสาขา จากสถาบันในประเทศหรือต่ างประเทศ
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับรองวิทยะฐานะ
6.2 ประสบการณ์ ในการทํางาน
6.2.1 กรณีรับราชการ ดํารงตําแหน่ งไม่ ตาํ่ กว่ าระดับ 6 และมีประสบการณ์ ในการทํางานไม่
ตํา่ กว่ า 5 ปี
6.2.2 กรณีทาํ งานเอกชน ดํารงตําแหน่ งในระดับผู้บังคับบัญชาและมีอายุการทํางานไม่ น้อยกว่ า 5 ปี
6.2.3 กรณีเป็ นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสมาชิก ไม่ จําเป็ นต้ องมีประสบการณ์ ในการทํางาน
6.3 ผ่านการสอบคัดเลือก ข้ อเขียน และสั มภาษณ์
7. การสอบคัดเลือกเข้ าศึกษา
ในการสอบคัดเลือก โครงการจะทําการสอบใน 1 วิชา คือ
- วิชาความสามารถในการใช้ เหตุผล
นอกจากนี้ คณะกรรมการสอบคัดเลือกยังจะพิจารณาถึงปัจจัยสํ าคัญอืน่ ๆ ประกอบด้ วย ได้ แก่
- ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ อนั จะเป็ นประโยชน์ ต่อการศึกษาในโครงการและ
การทํางานร่ วมกับกลุ่มย่อย
- ทักษะและประสบการณ์ ในการทํางาน ตลอดจนแนวความคิดของผู้เข้ าศึกษา แรงจูงใจตลอดจน
การสนับสนุนจากหน่ วยงานทีท่ าํ อยู่
- ความพร้ อมและความเต็มใจทีจ่ ะอุทศิ เวลาให้ กบั การศึกษาตามโครงการนี้
8. ระบบการศึกษา
ลักษณะการเรียนการสอนของวิชาต่ าง ๆ เป็ นกระบวนการเรียนที่ต่อเนื่องมีผู้ประสานวิชาที่ได้ รับการเลือกสรรแล้ ว
มาบริ หารแต่ ละวิชา โดยเชิ ญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ สูงในแต่ ละด้ านมาบรรยายและมีการจัดกลุ่มอภิปรายแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ซึ่งกันและกัน
8.1 การศึกษาตามโครงการนี้ จะเป็ นการศึกษาภาคคํา่ ในระบบทวิภาค
8.2 นักศึ กษาทุกคนต้ องเรี ยนวิชาเสริ มพืน้ ฐาน 2 วิชา โดยไม่ นับหน่ วยกิต และสอบให้ ได้ ระดับ P ภายใน
ภาคฤดูร้อน ในวิชา
รบ. 500 การเมืองการปกครองของไทย
รบ. 501 มิตทิ างเศรษฐกิจและสั งคมในการบริหารจัดการ
8.3 มีหน่ วยกิตตลอดหลักสู ตรรวม 39 หน่ วยกิต แยกเป็ น 2 แผนการศึกษา
- แผน ก. เน้ นการทําวิจัยโดยทําวิทยานิพนธ์ การเรียนการสอนประกอบด้ วย
การจดทะเบียนรายวิชา
27 หน่ วยกิต
การจดทะเบียนวิทยานิพนธ์
12 หน่ วยกิต
การสอบประมวลวิชา
การสอบวิทยานิพนธ์

- แผน ข. เน้ นการลงทะเบียนรายวิชาโดยไม่ ต้องทําวิทยานิพนธ์ ประกอบด้ วย
การจดทะเบียนรายวิชา
39 หน่ วยกิต
การสอบประมวลวิชา
8.4 การสอบประมวลวิชา
แผน ก. นักศึกษามีสิทธิ์จะสอบประมวลวิชาได้ เมื่อศึ กษาครบ 27 หน่ วยกิต ทั้งนี้ต้องศึกษามาแล้ ว
ไม่ น้อยกว่ า 3 ภาคการศึกษาและสอบไล่ ได้ ไม่ ตํ่ากว่ า C ในวิชาบังคับทุกวิชา โดยมีค่าเฉลี่ยสะสมไม่ ตํ่ากว่ า 3.00 สํ าหรับเงื่อนไข
อืน่ ๆ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2541 และระเบียบคณะ
รัฐศาสตร์ ว่าด้ วยการสอบประมวลวิชา พ.ศ. 2543
แผน ข. นักศึกษามีสิทธิ์จะสอบประมวลวิชาได้ เมือ่ ศึกษาวิชาบังคับและวิชาเลือกครบ 30 หน่ วยกิต
สํ าหรั บเงื่อนไขอื่น ๆ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับว่ าด้ วยการศึ กษาระดับบัณฑิตศึ กษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2541 และ
ระเบียบคณะรัฐศาสตร์ ว่ าด้ วยการสอบประมวลวิชา พ.ศ. 2543
คณะรัฐศาสตร์ จะเปิ ดสอบประมวลวิชาปี ละ 2 ครั้ง โดยคณบดีคณะรัฐศาสตร์ เป็ นผู้แต่ งตั้งคณะกรรมการ
สอบประมวลวิชาข้ อเขียน
8.5 การทําวิทยานิพนธ์
8.5.1 นักศึกษาจะจดทะเบียนวิทยานิพนธ์ ได้ ตามเงือ่ นไขดังนี้
1) นักศึกษาได้ ลงทะเบียนศึกษามาแล้วไม่ น้อยกว่ า 3 ภาคการศึกษาปกติ และจะต้ องมีหน่ วยกิต
สะสมไม่ น้อยกว่ า 27 หน่ วยกิต โดยได้ ค่าเฉลีย่ สะสมไม่ ตาํ่ กว่ า 3.00
2) สอบประมวลวิชาได้ ระดับผ่าน (P)
8.5.2 นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ ได้ ต้ องสอบภาษาอังกฤษได้ ระดับ P แล้ว
9. ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสู ตรไม่ เกิน 14 ภาคการศึกษาปกติ
10. การลงทะเบียนเรียน
ในแต่ ละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาต้ องลงทะเบียนรายวิชา/และหรือวิทยานิพนธ์ ไม่ ตาํ่ กว่ า 3 หน่ วยกิตและ
ไม่ เกิน 9 หน่ วยกิต การลงทะเบียนเรียนอืน่ ๆ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541
11. การวัดผลและการสํ าเร็จการศึกษา
11.1 การวัดผลการศึกษา
11.1.1 การวัดผลการศึกษาแบ่ งเป็ น 9 ระดับ มีชื่อและค่ าระดับต่ อหนึ่งหน่ วยกิต ดังนี้
ระดับ
A
AB+
B
BC+
C
D
F
ค่ าระดับ
4.00
3.67
3.33
3.00
2.67
2.33
2.00
1.00
0
11.1.2 การนับหน่ วยกิตทีไ่ ด้ จะนับรวมเฉพาะหน่ วยกิตของลักษณะวิชาทีไ่ ด้ ค่าระดับ S
หรือระดับตั้งแต่ C ขึน้ ไป
11.1.3 การวัดผลสอบประมวลวิชาและการสอบภาษาต่ างประเทศแบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ
P (ผ่าน) N (ไม่ ผ่าน)
11.1.4 การวัดผลวิทยานิพนธ์ แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือระดับ S (ใช้ ได้ ) และระดับ U (ใช้ ไม่ ได้ )

11.2 การสํ าเร็จการศึกษา
11.2.1 ได้ ศึกษาลักษณะวิชาต่ าง ๆ ครบตามหลักสู ตรและได้ ปฏิบัตติ ามเงือ่ นไขอืน่ ๆ ตามที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ กาํ หนด
11.2.2 ได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตาํ่ กว่ า 3.00
11.2.3 ได้ ค่าระดับ S (ใช้ ได้ ) ในการสอบวิทยานิพนธ์ สําหรับแผน ก
สํ าหรับนักศึกษาเลขทะเบียน 2549 เป็ นต้ นไป ผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้ องได้ รับการ
ตีพมิ พ์ หรืออย่างน้ อยดําเนินการให้ ผลงาน หรือส่ วนหนึ่งของผลงานได้ รับการยอมรับให้ ตพี มิ พ์ในวารสารหรือสิ่ งพิมพ์ทาง
วิชาการ หรือเสนอต่ อทีป่ ระชุมวิชาการทีม่ ีรายการประชุม (Proceeding)
11.2.4 ได้ ค่าระดับ P ในการสอบประมวลวิชา
11.2.5 ได้ ค่าระดับ P ในการสอบภาษาอังกฤษ
12. งบประมาณ
ประมาณการค่ าใช้ จ่ายในการผลิตรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารจัดการสาธารณะ) สํ าหรับนักบริหาร
ปี การศึกษาละประมาณ 50,000 บาท/นักศึกษา 1 คน
13. หลักสู ตรการศึกษา
13.1 จํานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสู ตร
13.2 โครงสร้ างหลักสู ตรประกอบด้ วย
แผน ก. (ทําวิทยานิพนธ์ )
วิชาบังคับ
จํานวน 7 วิชา
วิชาเลือก
จํานวน 2 วิชา
วิทยานิพนธ์
จํานวน
แผน ข. (ไม่ ทาํ วิทยานิพนธ์ )
วิชาบังคับ
จํานวน 7 วิชา
วิชาเลือก
จํานวน 5 วิชา
วิชาการศึกษาอิสระเฉพาะเรื่อง จํานวน 1 วิชา

39

หน่ วยกิต

21
6
12

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

21
15
3

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

13.3 เกณฑ์ การใส่ รหัสวิชา
รหัสวิชา ใช้ ตวั เลข 3 หลัก โดยมีความหมาย ดังนี้
เลข 0-2
แสดงวิชาบังคับ
หลักหน่ วย
เลข 3-9
แสดงวิชาเลือก
เลข 0
วิชาเสริมพืน้ ฐานและวิชาค้ นคว้ าอิสระ
หลักสิ บ
เลข 1-3
วิชาเกีย่ วกับความรู้ ทางการเมืองการปกครอง
เลข 4-7
วิชาเกีย่ วกับความรู้ ทางบริหารรัฐกิจ
เลข 8-9
วิชาเกีย่ วกับความรู้ ทางการระหว่ างประเทศ
เลข 5
วิชาเสริมพืน้ ฐาน
หลักร้ อย
เลข 6
วิชาระดับกลางและสู ง

เลข 7
เลข 8

รหัสวิชา
รบ. 500
EP 500
รบ. 501
EP 501

วิชาค้ นคว้ าอิสระเฉพาะเรื่อง
วิทยานิพนธ์

13.4.1 วิชาเสริมพืน้ ฐาน
รายวิชา
การเมืองการปกครองของไทย
Thai Politics and Government
มิตทิ างเศรษฐกิจและสั งคมในการบริหารจัดการ
Economic and Social Dimensions of Management

จํานวนหน่ วยกิต
1.5(1.5-0-3)
1.5(1.5-0-3)

13.4.2 วิชาบังคับ
รหัสวิชา
รบ.640
EP 640
รบ.641
EP 641
รบ.642
EP 642
รบ.650
EP 650
รบ.651
EP 651
รบ.652
EP 652
รบ.660
EP 660

รายวิชา

จํานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
การศึกษาวิจัยสํ าหรับการบริหารจัดการสาธารณะ
3 (3-0-6)
Research Methodology in Public Administration and Management
การจัดการเชิงกลยุทธ์ สําหรับนักบริหาร
3 (3-0-6)
Strategic Management for Executives
การบริหารรัฐกิจและการจัดการ
3 (3-0-6)
Public Administration and Management
การบริหารจัดการองค์ การสาธารณะ
3 (3-0-6)
Public Organization and Management
3 (3-0-6)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
Strategic Human Resources Management
การวิเคราะห์ และกระบวนการนโยบายสาธารณะ
3 (3-0-6)
Public Policy Analysis and Process
สั มมนาการคลังสาธารณะ
3 (3-0-6)
Seminar on Public Finance

13.4.3 วิชาเลือก
นักศึกษาแผน ก.เลือกลงทะเบียน 6 หน่ วยกิต นักศึกษาแผน ข.เลือกลงทะเบียน
15 หน่ วยกิต จากรายวิชาต่ อไปนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
จํานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
รบ.643 สั มมนาการจัดการผลงานและระบบรางวัล
3 (3-0-6)
EP 643 Seminar on Performance and Reward Management
รบ.644 การประเมินผลโครงการ
3 (3-0-6)

EP 644
รบ.645
EP 645
รบ.646
EP 646
รบ.647
EP 647
รบ.648
EP 648
รบ.649
EP 649
รบ.653
EP 653
รบ.654
EP 654
รบ.655
EP 655
รบ.656
EP 656

รหัสวิชา
รบ.700
EP 700
รบ.800
EP 800

Program Evaluation
การสั มมนาเชิงปฏิบัตกิ าร การพัฒนาภาวะผู้นําสํ าหรับนักบริหาร
Workshop on Leadership Development for Public Managers
สั มมนาการบริหารจัดการองค์ กรปกครองท้ องถิ่น
Seminar on Local Government Management
สั มมนาการบริหารจัดการเมือง
Seminar on Urban Management
นโยบายและการจัดการสิ่ งแวดล้อม
Environmental Policy and Management
กฎหมายมหาชนสํ าหรับนักบริหาร
Public Law for Pubic Managers
จริยธรรมสํ าหรับนักบริหาร
Ethics for Public Managers
สั มมนาการบริหารจัดการประเทศไทย
Seminar on Thailand Administration and Management
การเงินและการบัญชีสําหรับนักบริหาร
Finance and Accounting for Public Managers
ระบบสารสนเทศสํ าหรับการบริหารจัดการสาธารณะ
Information Systems for Public Management

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-3)
3 (3-0-6)
1.5 (1.5-0-3)
1.5 (1.5-0-3)

13.4.4 วิชาการศึกษาอิสระเฉพาะเรื่อง
นักศึกษาแผน ข. ต้ องเรียนวิชาการศึกษาอิสระเฉพาะเรื่อง 3 หน่ วยกิต
รายวิชา
จํานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
การศึกษาอิสระเฉพาะเรื่องทางบริหารจัดการสาธารณะ
3 (3-0-6)
Individual Research on Public Administration and Management
17.4.5 วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
12
Thesis

แผนการศึกษา
แผน ก.
1.
2.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.

ภาคฤดูร้อน
รบ.501 มิตทิ างเศรษฐกิจและสั งคมในการบริหารจัดการ
รบ.500 การเมืองการปกครองของไทย
รวม
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รบ.642 การบริหารรัฐกิจและการจัดการ
รบ.651 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เชิงกลยุทธ์
รบ….. วิชาเลือก
รวม
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รบ.650 การบริหารจัดการองค์ การสาธารณะ
รบ.652 การวิเคราะห์ และกระบวนการนโยบายสาธารณะ
รบ.660 สั มมนาการคลังสาธารณะ
รวม
ปี ที่ 1 ภาคฤดูร้อน
รบ.641 การจัดการเชิงกลยุทธ์ สําหรับนักบริหาร
รวม

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
1. รบ.640 การศึกษาวิจัยสํ าหรับการบริหารจัดการสาธารณะ
2. รบ….. วิชาเลือก
รวม

1.5 หน่ วยกิต
1.5 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3
3
3
9

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

3
3
3
9

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต

3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
6 หน่ วยกิต

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
1. รบ.800 วิทยานิพนธ์
รวม
รวมทั้งสิ้น

12 หน่ วยกิต
12 หน่ วยกิต
39 หน่ วยกิต

แผน ข.
ภาคฤดูร้อน
1. รบ.501 มิตทิ างเศรษฐกิจและสั งคมในการบริหารจัดการ
2. รบ.500 การเมืองการปกครองของไทย
รวม

1. รบ.642
2. รบ.651
3. รบ…..

1. รบ.650
2. รบ.652
3. รบ.660

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
การบริหารรัฐกิจและการจัดการ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เชิงกลยุทธ์
วิชาเลือก
รวม
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
การบริหารจัดการองค์ การสาธารณะ
การวิเคราะห์ และกระบวนการนโยบายสาธารณะ
สั มมนาการคลังสาธารณะ
รวม

ปี ที่ 1 ภาคฤดูร้อน
1. รบ.641 การจัดการเชิงกลยุทธ์ สําหรับนักบริหาร

1.5 หน่ วยกิต
1.5 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต

3
3
3
9

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

3
3
3
9

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

รวม

3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
1. รบ.640 การศึกษาวิจัยสํ าหรับการบริหารจัดการสาธารณะ
2. รบ…. วิชาเลือก
3. รบ…. วิชาเลือก
รวม

3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
9 หน่ วยกิต

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
1. รบ…. วิชาเลือก
2. รบ…. วิชาเลือก
3. รบ.700 วิชาการศึกษาอิสระเฉพาะเรื่อง
รวม

รวมทั้งสิ้น

3
3
3
9

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

39 หน่ วยกิต

คําอธิบายรายวิชา
วิชาเสริมพืน้ ฐาน
รบ500 การเมืองการปกครองของไทย
1.5 หน่ วยกิต
EP500 Thai Politics and Government
ศึกษาภูมิหลังและพัฒนาการทางการเมืองการปกครองของประเทศไทยในแง่ มุมต่ างๆ ลักษณะของโครงสร้ าง
ทางอํานาจ การต่ อสู้ ทางอํานาจในระหว่ างชนชั้ นนํา และจุดเปลี่ยนทางการเมือง ตลอดจนปัญหาทางการเมืองที่ได้ เกิดขึ้นตาม
สภาพการณ์ ของการเปลีย่ นแปลงทางสั งคม และตามกระบวนการของการพัฒนาประเทศให้ ทันสมัย และโดยผลของกระบวนการ
ประชาธิปไตย
รบ501 มิตทิ างเศรษฐกิจและสั งคมในการบริหารจัดการ
1.5 หน่ วยกิต
EP501 Economic and Social Dimensions of Management
ศึ กษามิติทางเศรษฐกิจและสั งคมในและระหว่ างประเทศ เช่ น ลักษณะการแจกแจงและการเปลี่ยนแปลง
ทรั พยากรทางเศรษฐกิจของโลก โดยเฉพาะอย่ างยิ่งที่เป็ นตัวแปรสํ าคัญในการเมืองระหว่ างประเทศ รวมทั้งการศึ กษาวิเคราะห์
โครงสร้ างทางอํานาจเศรษฐกิจ และสั งคมของรัฐทีม่ ผี ลต่ อการบริหารจัดการ

วิชาบังคับ
รบ640 การศึกษาวิจัยสํ าหรับการบริหารจัดการสาธารณะ
3 หน่ วยกิต
EP640 Research Methodology in Public Administration and Management
ศึกษาขั้นตอน กระบวนการหาข้ อเท็จจริงเพื่อสนับสนุนการตัดสิ นใจภาครั ฐด้ วยวิธีการศึกษาเชิ งปริ มาณและ
เชิงคุณภาพ นับแต่ การตั้งประเด็นเชิงวิจัย การสร้ างกรอบแนวคิด สมมติฐาน การวัดตัวแปร การตรวจสอบเครื่องมือวัด การ
สุ่ มตัวอย่ าง การเก็บรวบรวมข้ อมูล การวิเคราะห์ การแปลความหมาย และการเขียนรายงานการวิจัย โดยมุ่งให้ ผู้เรียนเกิดความรู้
ภาคทฤษฎีและมีความเชี่ยวชาญในทางปฏิบัติ
รบ641 การจัดการเชิงกลยุทธ์ สําหรับนักบริหาร
3 หน่ วยกิต
EP641 Strategic Management for Executives
ศึกษาแนวคิดเกีย่ วกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ เพือ่ นํามาปรับใช้ กบั หน่ วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์ การอิสระ
และองค์ การสาธารณะต่ างๆ โดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์ การ การวิเคราะห์ จุดอ่ อน
จุดแข็ง โอกาสและภาวะคุ กคาม การกําหนดกลยุทธ์ ที่เหมาะสม การนํากลยุทธ์ ไปปฏิบัติ และการประเมินผลกลยุทธ์ โดย
มุ่งศึกษาเปรียบเทียบจากองค์ การทีเ่ ป็ นเลิศ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่ างประเทศ เพือ่ มาประยุกต์ ใช้ อย่างเหมาะสม
รบ642 การบริหารรัฐกิจและการจัดการ
3 หน่ วยกิต
EP642 Public Administration and Management
ศึกษาระบบบริหารและการจัดการภาครัฐในภาพกว้ าง โดยดูถึง ความสั มพันธ์ ระหว่ างภาครั ฐ ภาคธุรกิจและ
ภาคสั งคม ขบวนการภาคประชาชนที่มีต่อนโยบายและการบริหารในยุคโลกาภิวัตน์ การจัดโครงสร้ าง การบริหารงานบุคคลาก ร
บริหารงบประมาณและระบบการตรวจสอบในภาครัฐ รวมทั้งประเด็นสาธารณะทีส่ ํ าคัญ ๆ

รบ650 การบริหารจัดการองค์ การสาธารณะ
3 หน่ วยกิต
EP650 Public Organization and Management
ศึกษาองค์ การและการบริ หารจัดการองค์ การ เรี ยนรู้ ถึงทฤษฎี และแนวความคิดที่หลากหลายเพื่อทําความ
เข้ าใจองค์ การในลักษณะต่ าง ๆ รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์ ปัญหาต่ าง ๆ ที่เกิดขึน้ ในองค์ การ และสามารถนําเสนอทางเลือกเพื่อการ
ตัดสิ นใจปัญหาองค์ การ และศึกษาถึงการจูงใจ การติดต่ อสื่ อสารในองค์ การ ความขัดแย้ ง และการตัดสิ นใจที่มีผลกระทบต่ อการ
บริหารการจัดการในองค์ การ วิเคราะห์ โครงสร้ างและออกแบบองค์ การ (Organizational design) ตลอดจนกระบวนการทํางาน
ในการทํางาน พฤติกรรมของกลุ่ มและกระบวนการของทีม การสร้ างทีมงาน บทบาทของผู้ นํ า และการพัฒนาผู้ นํ า เพื่อ การ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์ การให้ มีความสามารถทํางานได้ อย่ างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลมากขึน้ ทันต่ อสถานการณ์ ที่มี
การเปลีย่ นแปลงอย่ างรวดเร็ว
รบ651 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
3 หน่ วยกิต
EP651 Strategic Human Resources Management
ศึกษาแนวความคิดสํ าคัญ กลยุทธ์ กระบวนการ และเทคนิค ในการจัดการและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ ของ
องค์ การภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่ างประเทศ โดยมีแนวทางการศึกษาเชิงบูรณาการความรู้ และให้ ความสํ าคัญต่ อความก้ าวหน้ า
และความทันสมัยของเนือ้ หาวิชา
รบ652 การวิเคราะห์ และกระบวนการนโยบายสาธารณะ
3 หน่ วยกิต
EP652 Public Policy Analysis and Process
ศึกษานโยบายสาธารณะทั้งแนวการวิเคราะห์ นโยบาย (Policy Analysis) โดยปูพนื้ ฐานเกี่ยวกับแนวคิดและ
เทคนิคการวิเคราะห์ นโยบาย และแนวกระบวนนโยบาย (Policy Process) ตั้งแต่ การที่ความคิดเห็นสาธารณะ (Public Ideas)
กลายมาเป็ นนโยบายสาธารณะ การนํานโยบายมาสู่ การปฏิบัติและเหตุผลของความล้ มเหลว/สํ าเร็ จของนโยบาย บทบาทของ
แนวคิดสาธารณะทีม่ ผี ลต่ อการเลือกเครื่องมือนโยบาย ในการศึกษาจะมีการใช้ กรณีศึกษาประกอบ
รบ660 สั มมนาการคลังสาธารณะ
3 หน่ วยกิต
EP660 Seminar on Public Finance
ศึกษาแนวคิดทางการคลัง ระบบการคลัง เป้ าหมายด้ านเศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจกับการคลัง การจัดหารายรับ
ของรัฐ ทั้งที่เป็ นภาษีอากร หนีส้ าธารณะและเงินคงคลัง งบประมาณรายจ่ าย ระบบงบประมาณ กระบวนการงบประมาณ ปัจจัย
ทางการเมืองที่มีผลต่ องบประมาณ และพิจารณาการคลังขององค์ การสาธารณะทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาคและท้ องถิ่น รวมถึง
นโยบายการคลังภายใต้ โลกาภิวตั น์

วิชาเลือก
รบ643 สั มมนาการจัดการผลงานและระบบรางวัล
3 หน่ วยกิต
EP643 Seminar on Performance and Reward Management
ศึ กษาแนวความคิด หลักการ กลยุทธ์ และเทคนิคการจัดการเพื่อมุ่ งผลสั มฤทธิ์ของงานตามเป้ าหมาย ทั้ง
ผลงานในระดับองค์ การ กลุ่มและบุคคล และศึกษาหลักการ กลยุทธ์ และวิธีการออกแบบระบบเงินเดือน ผลตอบแทนและสวัสดิการ
รวมทั้งระบบการให้ รางวัลและผลตอบแทนรู ปแบบต่ าง ๆ ในการศึกษาจะเน้ นหลักการและแนวคิด ตลอดจนเทคนิคในระดับกว้ าง
เพือ่ เป็ นพืน้ ฐานสํ าหรับนักบริหารมากกว่ าเทคนิคในระดับผู้ปฏิบัติ

รบ644 การประเมินผลโครงการ
3 หน่ วยกิต
EP644 Program Evaluation
ศึกษาเครื่องมือที่ใช้ ในการประเมินผลกระทบนโยบายภาครัฐ และความแตกต่ างในการใช้ เครื่องมือเหล่ านีเ้ พื่อ
เป้ าหมายสํ าหรั บนโยบายทางสั งคมและทางธุ รกิจของภาคเอกชนตลอดจนยุทธวิธีต่าง ๆ ที่ต้องนํามาใช้ ในการประเมินและ
คาดการณ์ ผลกระทบที่อ าจเกิด จากการเลือกนโยบาย/โครงการต่ างๆ ในการศึ ก ษาจะปูพื้นฐานความรู้ ทางเครื่ องมือ เพื่อช่ ว ย
นักบริหารในการตัดสิ นใจมากกว่ าการศึกษาระดับลึกในระดับผู้ปฏิบัติ
รบ645 การสั มมนาเชิงปฏิบัตกิ าร การพัฒนาภาวะผู้นําสํ าหรับนักบริหาร
3 หน่ วยกิต
EP645 Workshop on Leadership Development for Public Managers
ศึ กษาทฤษฎี ตัวแบบ กระบวนการ และเทคนิค การพัฒนาภาวะผู้นําสํ าหรั บผู้บริ หาร วิเคราะห์ และพัฒนา
คุ ณสมบัติและความสามารถที่จําเป็ น (competencies) สํ าหรั บผู้บริ หารระดับสู ง ซึ่ งครอบคลุมความสามารถด้ านวิสัยทัศน์
จินตนาการและความคิด การตัดสิ นใจ การจูงใจ การมอบอํานาจ (Empowerment) การสื่ อข้ อความ การนําเสนอ การโน้ มน้ าว
การจัดการความขัดแย้ง การพัฒนาทีมงาน การนําประชุมและการบริหารเวลา ในการสอนจะมีการใช้ วธิ ีการประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
รบ646 สั มมนาการบริหารจัดการองค์ กรปกครองท้ องถิ่น
3 หน่ วยกิต
EP646 Seminar on Local Government Management
ศึกษาบทบาททางด้ านการบริหารขององค์ การปกครองท้ องถิ่น และความจําเป็ นในการเพิม่ ศักยภาพทางการบริหารของ
องค์ การปกครองท้ องถิ่น เพื่อรองรั บภารกิจและบริบททางการเมืองการบริหารใหม่ ภายใต้ รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 และระบบ
เศรษฐกิจยุคไร้ พรมแดน โดยให้ ผู้เรี ยนมีความรู้ และทักษะที่จําเป็ นสํ าหรั บการบริ หารจัดการองค์ กรปกครองท้ องถิ่นสมัยใหม่
ทั้งในด้ านการกําหนดแผนยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาท้ องถิ่น การเพิ่มคุณภาพการให้ บริ การสาธารณะ การบริ หารงบประมาณ
การประเมินผลงาน เทคนิคการบริ หารสมัยใหม่ และการบริ หารจัดการท้ องถิ่นที่ประชาชนมีส่วนร่ วม ในการศึ กษาจะมีการใช้
กรณีศึกษาของในและต่ างประเทศ และการแลกเปลีย่ นประสบการณ์ ของวิทยากรและผู้เรียนทีเ่ ป็ นนักบริหาร
รบ647 สั มมนาการบริหารจัดการเมือง
3 หน่ วยกิต
EP647 Seminar on Urban Management
ศึกษาถึงความสํ าคัญของการพัฒนาเมืองอย่ างมีระบบและมีการบริหารจัดการเมืองอย่างมีประสิ ทธิผล เพือ่
ป้ องกันและหลีกเลี่ยงปัญหาต่ างๆที่มาพร้ อมกับการเจริญเติบโตของเมือง โดยให้ ผู้เรียนมีความรู้ เกี่ยวกับเมือง บทบาทของเมือง
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สั งคมและการเมือง วิสัยทัศน์ การพัฒนาเมือง รวมทั้งศึกษาแนวทางและทักษะการบริหารจัดการเมือง
ในด้ านต่ างๆ อาทิ เช่ น การจัดการผังเมือง การจัดการสิ่ งแวดล้ อมเมือง การบริหารจัดการบริการสาธารณะทางสั งคมในเขตเมือง
การส่ งเสริมและพัฒนาการเมืองภาคประชาชนในการบริหารจัดการเมือง และการเสริมสร้ างสมรรถนะทางการบริหารขององค์ กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่นในเขตเมือง โดยใช้ กรณีศึกษาประกอบ
3 หน่ วยกิต
รบ648 นโยบายและการจัดการสิ่ งแวดล้อม
EP648 Environmental Policy and Management
ศึกษาแนวความคิดต่ างๆเกี่ยวกับการจัดการสิ่ งแวดล้ อม กลยุทธ์ และกระบวนการตัดสิ นใจด้ านสิ่ งแวดล้ อมที่
นํ าไปสู่ การพัฒ นาแบบยั่งยืน ทั้ง ในระดับ ท้ องถิ่น ระดับชาติ ระดับ ภู มิภาค และระดับ โลก ศึ กษากลไกในการป้ องกัน
การควบคุม และการแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ ทางสิ่ งแวดล้อม เช่ น กฎหมาย เครื่องมือด้ านเศรษฐศาสตร์ การใช้ การจูงใจ ปัญหา

และอุปสรรคในการจัดการสิ่ งแวดล้ อม โดยเฉพาะอย่ างยิ่งในมิติทางการเมืองและสั งคม โดยใช้ กรณีศึกษาปัญหาความขัดแย้ ง
ในการจัดการสิ่ งแวดล้ อมของไทยทีเ่ ป็ น current issues เป็ นตัวอย่างในการศึกษาวิเคราะห์
รบ649 กฎหมายมหาชนสํ าหรับนักบริหาร
3 หน่ วยกิต
EP649 Public Law for Public Managers
ศึ ก ษากฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ และกฎหมายประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ กฎหมายปกครอง พระราชบั ญ ญั ติ และ
กฎหมายมหาชนอื่น ๆ ตลอดจน กฎหมายแรงงาน และภาษี อันเกี่ยวข้ องกับการบริ หารจัดการภาครั ฐหรื อสาธารณกิจ เพื่อให้
ผู้บริ หารมีโลกทัศน์ ความรู้ ความเข้ าใจ และบทบาทที่ถูกต้ องสอดคล้ องกับบริ บทใหม่ ของการปฏิรูปการเมืองและการบริ หาร
จัดการทีด่ ี
3 หน่ วยกิต
รบ653 จริยธรรมสํ าหรับนักบริหาร
EP653 Ethics for Public Managers
ศึกษาจริ ยธรรม ค่ านิยม และจรรยาบรรณที่จําเป็ นต่ อการปฏิบัติหน้ าที่ของนักบริ หารในภาครัฐ และกิจการ
สาธารณะภายใต้ บริ บทของการบริ หารจัดการยุคใหม่ ซึ่ งคํานึงถึงผลสั มฤทธิ์ของงาน ความสุ จริ ต ความมุ่งมั่น สํ านึกรั บผิดชอบ
(Accountability) และหลักความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และศึกษาการสร้ างกลไกสนับสนุนค่ านิยมและ
จริยธรรมดังกล่ าว โดยให้ ความสํ าคัญต่ อการถกเถียงและอภิปรายประเด็นที่เป็ นปัญหาจริยธรรมสาธารณะเพื่อนําไปสู่ การป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
รบ654 สั มมนาการบริหารจัดการประเทศไทย
3 หน่ วยกิต
EP654 Seminar on Thailand Administration and Management
ศึกษาปั ญหาและวิธีการบริ หารจัดการปัญหาสํ าคัญที่ประเทศไทยกําลังเผชิ ญอยู่ เนื้อหาครอบคลุมวิสัยทัศน์
ประเทศไทย กลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ การพัฒนา ปัญหาที่เกิดจากการพัฒนาทั้งทางด้ านการเมือง เศรษฐกิจและสั งคม ที่กาํ ลังเป็ นที่
ถกเถียงในขณะนั้น
1.5 หน่ วยกิต
รบ655 การเงินและการบัญชีสําหรับนักบริหาร
EP655 Finance and Accounting for Public Managers
ศึกษาการเงินและการบัญชีในฐานะที่เป็ นเครื่องมือในการตัดสิ นใจเชิงการจัดการของนักบริหารภาคสาธารณะ
โดยมุ่งสร้ างความเข้ าใจขั้นพืน้ ฐาน และให้ ความสํ าคัญต่ อการปฏิบัติ เพือ่ ให้ นักบริหารภาคสาธารณะยุคใหม่ สามารถตัดสิ นใจได้
ตามหลักการบริหารจัดการทีด่ ี
1.5 หน่ วยกิต
รบ656 ระบบสารสนเทศสํ าหรับการบริหารจัดการสาธารณะ
EP656 Information Systems for Public Management
ศึ ก ษาองค์ ป ระกอบสํ า คั ญ ของระบบสารสนเทศ ผลกระทบของเทคโนโลยีส ารสนเทศ และการใช้ ง าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ ความมีประสิ ทธิภาพและความได้ เปรียบขององค์ กรในการแข่ งขัน โดยมีเนือ้ หาครอบคลุมองค์ ประกอบ
พืน้ ฐานของระบบสารสนเทศ การบริหารจัดการระบบสารสนเทศซึ่งได้ แก่ ระบบการสนับสนุนการตัดสิ นใจ (Decision Support
Systems) ระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management Systems) และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การบริการภาครัฐ
ซึ่งรวมถึง Electronic Government

วิชาการศึกษาอิสระเฉพาะเรื่อง
รบ700 การศึกษาอิสระเฉพาะเรื่องทางบริหารจัดการสาธารณะ
3 หน่ วยกิต
EP700 Individual Research on Public Administration and Management
ศึกษาแบบเจาะลึกประเด็นทางบริหารจัดการสาธารณะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และเสนอเป็ นรายงานภาคนิพนธ์

วิทยานิพนธ์
รบ800 วิทยานิพนธ์
EP800 Thesis

12 หน่ วยกิต

